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EDITAL Nº 16/2021 PPGD–UFPR – PROGRAMA DE APOIO À PUBLICAÇÃO DE LIVROS E 
ARTIGOS – 2021 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná 
(PPGD–UFPR), no uso das suas atribuições e considerando a Portaria CAPES nº 034/2006 e o 
Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, 
 

RESOLVE: 
 
tornar pública a Chamada de Apoio à Publicação de Livros e Artigos, a qual terá como finalidade a 
concessão de auxílio financeiro, mediante recursos do Programa de Excelência Acadêmica da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PROEX–CAPES) e do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná (PPGD–UFPR), relativo a despesas com 
processo editorial voltado à publicação de conteúdo científico-acadêmico e de divulgação de atividades 
desenvolvidas no âmbito de grupos e núcleos de pesquisa do PPGD–UFPR. 
 
 

I – DO OBJETO 
 
Art. 1º – Poderá ser concedido auxílio referente a despesas editoriais, tais como copydesk, revisão, 
tradução, diagramação e publicação, relacionadas à editoração de livros, capítulos de livros e artigos. 
 
 

II – DAS CONDIÇÕES 
 
Art. 2º – Para análise, avaliação e eventual concessão do auxílio deverão ser atendidas as seguintes 
condições: 
I – as solicitações de apoio deverão ser encaminhadas à Comissão de Gestão PROEX/PPGD, mediante 
o email financeiroppgdufpr@gmail.com; 
II – o pesquisador responsável pelo encaminhamento da solicitação de apoio deverá estar credenciado 
como professor permanente no PPGD–UFPR e pertencer a um grupo/diretório de pesquisa, cadastrado 
e certificado na UFPR e constante do Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DGP–CNPq); 
III – as solicitações de apoio deverão estar acompanhadas de anexos contendo: 
a – ofício assinado pelo coordenador do grupo/núcleo de pesquisa; 
b – versão definitiva do conteúdo a ser publicado (livro, capítulo de livro ou artigo). 
IV – Em atenção à Portaria nº 206/2018 CAPES, o conteúdo publicado mediante apoio concedido nos 
termos deste Edital deverá conter a seguinte informação, na folha de rosto ou equivalente, conforme o 
idioma de publicação: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001” / “This study was financed 
in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance 
Code 001”; 
V – o conteúdo publicado mediante apoio concedido nos termos deste Edital deverá conter a seguinte 
informação, na folha de rosto ou equivalente, conforme o idioma de publicação: “O presente trabalho foi 
realizado com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná 
(PPGD–UFPR)” / “This work was supported by the Federal University of Paraná’s Postgraduate Program 
in Law (PPGD–UFPR)”; 
VI – o conteúdo a ser publicado (livro, capítulo de livro ou artigo) deverá ser inédito e temático, associado 
a projeto de pesquisa e a grupo/núcleo de pesquisa vinculados ao PPGD–UFPR, podendo ser de autoria 
única ou múltipla (coautoria), devendo o solicitante, no caso de editoração de livro em forma de coletânea 
de textos (ou seja, dividido em capítulos de diversos autores), figurar expressamente como organizador 
da obra; 
VII – cada solicitante poderá ser contemplado uma única vez com o auxílio previsto neste Edital; 
VIII – poderão ser contempladas despesas parciais ou totais, limitadas ao valor máximo de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) por solicitação; 
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IX – o valor máximo global no âmbito deste Edital será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), válido ao 
conjunto de solicitações individuais; 
X – as solicitações de apoio poderão ser feitas até 28 de fevereiro 2022, condicionadas à disponibilidade 
de recursos. 
 
 

III – DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO 
 
Art. 3º – As solicitações de apoio serão analisadas e avaliadas pela Comissão de Gestão PROEX/PPGD, 
que decidirá acerca da concessão e designará especialista na área de concentração para emissão de 
parecer conclusivo, no qual serão considerados o mérito acadêmico do conteúdo, a vinculação da 
solicitação com o projeto/grupo de pesquisa relacionado e as diretrizes dos documentos da Área de 
Direito/CAPES vigentes (Qualis Livros e Qualis Periódicos). 
 
 

IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 4º – Eventuais questões omissas serão resolvidas pela Comissão de Gestão PROEX/PPGD. 
 
Art. 5º – Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Curitiba, 23 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Titular Dr. Fabricio Ricardo de Limas Tomio 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR 

Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR 
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